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By Isabel Mueller

O dia traz res-
ponsabilida-
des, mas tam-
bém reconhe-

cimentos. Saiba manter uma
postura organizada e de hu-
mildade, sem se colocar aci-
ma ou abaixo de ninguém.
Quanto mais tiver foco e for
produtivo, melhor será o dia.
Tente não criar muitas de-
mandas novas, porque o dia
pede que você finalize pen-
dências.

O dia tem mu-
danças e situ-
ações novas,
então busque

ser maleável. Para ter avan-
ços e produtividade, você pre-
cisará fazer mudanças nos pla-
nos. Além disso, voce pode se
deslocar para um lugar longe
ou se aventurar em um novo
empreendimento, conseguin-
do um retorno rápido. O dia
está favorecendo aprendiza-
dos e conselhos, então pode
receber bons conselhos de
amigos.

O dia traz no-
vidades, en-
tão aguarde
notícias, mas

tente não deixar que isso tire
o foco das suas atividades.
Saiba ser planejado e organi-
zado. Quanto mais persisten-
te e concentrado estiver, mais
avançará e produzirá no dia
de hoje. Mantenha sua dispo-
sição sobre seus objetivos e
aguarde até que eles tomem
forma.

Hoje, as rela-
ções estão po-
tencializadas
e pode fazer

boas parcerias ou receber uma
boa dose de confiança vindo
de palavras amigas. O dia ten-
de a ser agitado, cheio de
conversas e novas ideias ou
demandas que vão surgindo.
Você pode tomar uma deci-
são importante depois de uma
conversa.

Seu dia pode
ser bem cheio
de trabalho.
Tome cuidado

com promessas falsas ou ex-
pectativas exageradas. Seja
prudente. É importante ser or-
ganizado nas suas tarefas para
não procrastinar ou pular eta-
pas. Mantenha seu ritmo. O
dia também favorece o cui-
dado com a saúde.

O dia pede de-
dicação e or-
dem. Você
pode se deixar

levar por excessos devido à
sua falta de foco e à vontade
de se divertir e ter prazer.
Além disso, você pode criar
um novo método mais eficaz
e eficiente no seu trabalho.
Sua criatividade está alta.
Você pode se dedicar a reali-
zar algo novo. Além disso,
pode estar com vontade de
se divertir mais do que traba-
lhar hoje.

Hoje o dia pode
trazer dificul-
dade de foco
ou medos inde-

finidos. A família pode estar
potencializada e ajudas serão
bem-vindas. Tome cuidado com
a estagnação ou a preguiça. O
dia pode trazer uma notícia que
te traz alegria e satisfação.

Tome cuidado
com trapaças
e mentiras, in-
clusive você

pode acreditar em coisas fal-
sas. Pode ser preciso se esfor-
çar muito hoje, mas a dedica-
ção valerá a pena. A sua co-
municação está potencializa-
da, então busque se comuni-
car com sinceridade. Pode ser
preciso lidar compequenos atra-
sos, mas sua flexibilidade pode
tirar tudo isso de letra.

Sua energia
está alta! Você
pode ter bas-
tante disciplina

e criatividade. É umdia que pede
praticidade e realização. Pode
haver bons ganhos, bem como
lucros ou ajudas inesperadas.
Quandomenos esperar, pode re-
ceber convites ou notícias em-
polgantes. Seus desejos estão
intensos, então tome cuidado
com os excessos.

A Lua Crescen-
te no seu sig-
no pode trazer
alguma rivali-

dade, bem como brigas ou dis-
putas. Tome cuidado e não
menospreze a situação. Suas
emoções podem te trazer an-
siedade ou uma leve tristeza.
Vale a pena refletir antes de
agir para não fazer as coisas
apenas por impulso ou sem um
planejamento.

Você pode se
sentir bem so-
brecarregado
hoje, bem

como cansado e sem muito
ânimo. Vale a pena descansar
e cuidar mais da sua saúde.
Além disso, pode ser interes-
sante se dedicar a coisas pe-
las quais você realmente sen-
te empolgação e motivação.
O isolamento pode te fazer
bem. A paz e o silêncio podem
ser imprescindíveis.

O dia traz de-
safios e neces-
sidade de no-
vas atitudes.

Seja proativo e avance em
suas tarefas e responsabilida-
des. Você estará com mais po-
der de liderança hoje. É possí-
vel tomar uma decisão arris-
cada e inovadora, mas que
acabará sendo a melhor op-
ção, no final das contas. Tome
cuidado com insistência em
atitudes do passado.

VENDE � SE
Chácara no

PovoadoBelaVista

Terreno com 30 mts de frente x 120
mts. Casa comvaranda ao redor. 3 quar-
tos (sendo 01 suíte) + Sala, cozinha,
banheiro social. Energia e água. Igarapé
ao fundo do terreno. Diversas árvores

frutíferas e local para criação de ani-
mais.
Tratar com: (92) 98806-7260 AN-

DRÉIAou (93) 99133-3387ARIANE

ORAÇÃOASANTOEXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algumPROBLEMADEDIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é oSanto dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUSCRISTO!
Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos
Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que
sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me,
Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido comurgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
daminha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.Muito
Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma AveMaria e fazer o Sinal da
Cruz.

Em agradecimento, mandei publicar e distribuí um mi-
lheiro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito.Mande você tambémpublicar imediatamen-
te após o pedido.
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Geral

- Motorista para carga e munck; CNH AB
- Pintor de Serigrafia
- Costureira
- Pizzaoilo
- Cozinheira
- Boleira
- Salgadeira
- Técnico em Telecomunicação
- Técnico em Nutrição
- Auxiliar de Expedição
- Porteiro - PCD
- Auxiliar de Operação
- Mecânico de Suspensão
- Empregada Doméstica
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado
- Atendente de Loja - PCD
- Auxiliar de Açougue
- Atendente Balconista
- Eletricista de Veículos
- Mecânico Para Caminhões
- Cozinheiro Industrial.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a

referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua
Maranhão n° 538, Centro, esquina

com a Rua Luís Domingues.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa

Pós-Graduação Acupuntura
Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

VENDE-SE CHÁCARA PERTO DA FACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envol-
vendo as ruas do Coqueiro e Marechal Rondon, no Jardim
São Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Inde-
pendente, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Pis-
cinão�.

A área conta com casa com suíte, 3 quartos, área de ser-
viço, cozinha, banheiros, galpão, mais uma casa na frente e
muita área verde e mina d´água, incluindo açaizal.

Contato: Lima Rodrigues pelo telefone (WhatsApp) 94-
99222-7140

VENDO IMÓVEL NA GETÚLIO VARGAS
Vende-se um imóvel localizado na Av. Getúlio Vargas, entre

as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, em Impe-
ratriz-MA.�Área: 6x35.

Falar com Lima: 94-99222-7140

COMUNICADO
A empresa: POSSEIDON HOTEL LTDA, CNPJ: 07.058.142/0001-59,

torna público que requereu junto à SEMMARH-Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, a Licença Ambiental de Regularização (LAR),
conforme protocolo de processo N°.00004586/2022 em 26/08/2022, para a
atividade principal: Hotéis. Localizado na Av. Getúlio Vargas, N.1623, Bairro:
Centro - Imperatriz - MA, CEP: 65.903-280, Imperatriz - MA. O cumpri-
mento se enquadra na Resolução CONAMA N°. 237/1997, que dispõe sobre o
Licenciamento ambiental.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2022 (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI) A Pre-
feitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará
licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item.
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos. CÓDIGO UASG: 980230. BASE
LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº
10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do
Edital. Data de Abertura: 15 de setembro de 2022 às 08:00 hs (oito horas),
horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e
obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http:/
/saofranciscodobrejao.ma.gov.br, no Mural de Licitações � TCE � MA,
podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail
prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em
sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais)
através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da
Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura
Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº
51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.
LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa � MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão
Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para a elaboração, aplicação, correção e resultado final de
Processo Seletivo para provimento de cargos de Agente Comunitário de
Saúde � ACS e Agente Comunitário de Endemias - ACE. CÓDIGO UASG:
980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019,
Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 26 de setem-
bro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e
seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joaolisboa.ma.gov.br, no Mural
de Licitações � TCE � MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicita-
ção no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e
obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00
(vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na
sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da
Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331,
Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MAR-
COS VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

Acusado de homicídio é condenado a 12 anos
de prisão em São Pedro da Água Branca

O Poder Judiciário da Co-
marca de Itinga realizou na
última semana uma sessão do
Tribunal do Júri em São Pe-

Asscom CGJMA

dro da Água Branca, termo ju-
diciário. A sessão trouxe como
réu Gustavo Alves de Paiva.
Ele estava sendo acusado de

ter matado com uma facada
a vítima João Cícero Miranda
de Oliveira. A sessão ocorreu
na Câmara Municipal de São
Pedro da Água Branca, e foi
presidida pelo juiz Antônio
Martins de Araújo, titular de
Itinga. Gustavo foi considera-
do culpado e recebeu a pena
de 12 anos de reclusão.

De acordo com a denúncia
apresentada pelo Ministério
Público, o crime ocorreu em 13
de junho de 2020, no local �Bar
da Eva�, bairro Conjunto Ha-
bitar Brasil. Narra que o as-
sassinato aconteceu por moti-
vo fútil e mediante ação que
impossibilitou a defesa da víti-
ma. O denunciado teria utiliza-
do uma faca para praticar o
crime e, mesmo após atendi-
mento no hospital, João Cíce-
ro não resistiu e faleceu em
decorrência da facada. A polí-
cia apurou que Gustavo Alves,
na data citada, ingeria bebida
alcoólica em companhia de
João, no referido bar, haja vis-
ta que se conheciam e se con-
sideravam como amigos.

A certa altura, a vítima
teria passado a proferir xin-
gamentos contra o denunci-
ado. Mesmo tendo se conti-
do inicialmente, Gustavo in-
vestiu contra João Cícero,
acertando um golpe de faca
à altura do tórax da vítima.
Em seguida, Gustavo empre-
endeu fuga, levando consigo
a arma do crime, esconden-
do-se em uma região de
mata conhecida como �ma-
tinha�, localidade de São
Pedro da Água Branca.

FARIA TUDO
OUTRA VEZ

Os policiais foram infor-
mados sobre o acontecido,

inclusive da posterior morte
de João Cícero após atendi-
mento no Hospital Municipal
de São Pedro da Água Bran-
ca, passando a diligenciar no
intuito de capturar Gustavo.
Tempos depois, a polícia en-
controu o denunciado, efetu-
ando a prisão em flagrante
delito. Durante a prisão, o
denunciado confessou aos
policiais o ocorrido, bem
como declarou que, se tives-
se oura oportunidade, faria
tudo outra vez.  Ele disse que
desferiu a facada na vítima
depois que sua mãe foi in-
sultada por João.

�A pena deverá ser cum-
prida na Penitenciária de
Açailândia, estabelecimento
penal mais próximo do do-
micílio do apenado destina-
do ao cumprimento de pena
privativa de liberdade em
regime fechado (...) Caso
não seja possível, deve o
apenado cumprir a pena em
qualquer Penitenciária do
Estado do Maranhão, sendo
responsabilidade da autori-
dade gestora do Sistema
Penitenciário do Estado do
Maranhão alocar o apena-
do no ambiente adequado,
sob pena de responsabilida-
de administrativa, penal e
civil�, definiu a Justiça na
sentença.

A sessão em São Pedro da
Água Branca contou, além
do juiz que presidiu o júri,
com a atuação do promotor
Guilherme Gouvêa Fajardo,
na acusação, e do advogado
Roldan Henrique Sousa Ro-
drigues, que atuou na defe-
sa do réu. Esta foi a segun-
da sessão do Tribunal do Júri
em São Pedro da Água
Branca. A outra foi em abril
passado. (Asscom - CGJ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de
Senador La Rocque/MA, com sede na Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Sena-
dor La Rocque�MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo
Decreto n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com
base na Lei Federal n° 10.520/2002, e 10.024/2019, regulamentado pelo
Decreto Municipal nº 008/2021, e Decreto Municipal nº 010/2021, Lei. nº
8.666/93, Lei complementarn°123/2006,  regulamentado pelo Decreto
Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à espécie, Realizará às
10:00 hs (dez horas) do dia 20 de Setembro de 2022, a licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Global,
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de em-
presa para Aquisição de Kits de Enxoval de Bebê, para atender as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de
Senador La Rocque - MA, Este Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00 hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do
nosso endereço eletrônico no site: http://senadorlarocque.ma.gov.br ou
no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Senador La Rocque (MA), 01 de Setembro de 2022.
Raimundo Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.
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